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    ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητοί  αναγνώστες,                                                       

 

  Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το πρώτο τεύχος της 

εφημερίδας μας για το νέο σχολικό έτος, είναι έτοιμο! 

   Μέσα σε αυτό θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα που 

ελπίζουμε να σας ενημερώσουν, να σας ψυχαγωγήσουν ,να 

σας προβληματίσουν ευχάριστα και να σας κάνουν να 

γελάσετε. 

     Σ ’αυτό το τεύχος ασχοληθήκαμε με τη μελέτη αθλημάτων , 

με την παρουσίαση βιβλίων ,συνεντεύξεων ,συνταγών κ.ά. 

Όμως, επειδή πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα μέσα από τις 

σελίδες της εφημερίδας μας θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε 

πολλά από τα έθιμα και τις παραδόσεις από διάφορα μέρη της 

Ελλάδας. 

    Ευχόμαστε σε όλους καλή σχολική χρονιά και καλές γιορτές! 

                                                       

                  Για τη συντακτική ομάδα    Ράνια Κρυστάλλη 

 

 

 

                                          ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

<< Η εκδρομή στο Λαύριο και το θέατρο του Θορικού>> 

Το 21ο Γυμνάσιο Αθηνών πραγματοποίησε στις 26 Οκτωβρίου  

μια εκδρομή στο Λαύριο. 

Η εκκίνηση της εκδρομής έγινε στις οχτώ προ μεσημβρίας από 

το προαύλιο του σχολείου , σημείο από το οποίο τα παιδιά 

κατευθύνθηκαν προς τα πούλμαν , τα οποία θα τα μετέφεραν 

στο Λαύριο. Τα περισσότερα παιδιά είχαν προορισμό μόνο το 

Λαύριο με εξαίρεση την ομάδα Αρχαίου θεάτρου η οποία θα 

επισκεπτόταν  το θέατρο του Θορικού. 

Μόλις έφτασαν στο Αρχαίο θέατρο τα παιδιά ενθουσιάστηκαν 

από την μαγική και πανέμορφη θέα αλλά και από το γαλήνιο 

τοπίο δίπλα στο λιμάνι. Στην συνέχεια καθώς οι καθηγητές 

οδηγούσαν τα παιδιά προς τη μεριά του θεάτρου , οι μαθητές 

γεμάτοι δίψα για γνώση θέτανε εύστοχες ερωτήσεις με τους 

καθηγητές τους να τους απαντάνε με προσοχή , αφοσίωση 

αλλά και χαρά , βλέποντας τους να ενδιαφέρονται. Αφού 

φτάσανε η διευθύντρια εξηγούσε στα νέα μέλη της ομάδας τα 

μέρη του θεάτρου καθώς και την ιστορία του. 

 

 Οι μαθητές ήταν τόσο απορροφημένοι με τις νέες γνώσεις , 

που είχε ως αποτέλεσμα να  να μη θέλουν να φύγουν. Είτε 

ήθελαν , είτε όχι η αναχώρηση από το μαγικό τοπίο 

έγινε.Επόμενος προορισμός ήταν το Λαύριο. Όταν έφτασαν τα 

παιδιά είχαν ως πρώτο και κύριο ρόλο να βρουν τρόφιμα για 

να καλύψουν την πείνα τους. Ύστερα αφού φάγανε , 

απόλαυσαν την όμορφη θέα και το δροσερό αεράκι του 

λιμανιού καθώς και τα πολλά και διάφορα καταστήματα.Η 

εκδρομή έλαβε τέλος το μεσημέρι με τα παιδιά να είναι πολύ 

ευχαριστημένα από την εκδρομή τους. Η ευχάριστη διάθεση 

δεν έληξε ακόμα, καθώς στα πούλμαν  ευχαριστήθηκαν 

ποιοτική μουσική.Η εκδρομή είχε αίσιο τέλος  και 

ανυπομονούμε για την επόμενη. 

                                                                       Αλεξάνδρα Μπουμπάρ  

Εκδρομή στον Άγιο Ανδρέα 

Την περασμένη Παρασκευή,12 Νοέμβρη, πήγαμε εκδρομή 

στον Άγιο Ανδρέα , χωρίς να το ξέρουμε από πριν. Πήγαμε  στο 

σχολείο με τις τσάντες μας κανονικά , μετά την προσευχή 

περιμέναμε όλοι να πάμε για μάθημα μας ανακοινώνει η 

κυρία Γεωργίου ότι αν θέλαμε θα πηγαίναμε στον Άγιο Ανδρέα 

, εμείς φωνάξαμε ότι θέλαμε να πάμε. Πήγαμε στις τάξεις 

πήραμε παρουσίες και μετά πηγαίναμε όλοι στο προαύλιο. Τις 

τσάντες τις αφήσαμε στις τάξεις , αφού ήρθαν οι υπεύθυνοι 

κάθε τμήματος φύγαμε. Έπρεπε 11:40  να είμαστε στην 

εκκλησία για παρουσίες , περάσαμε ωραία στον Άγιο Ανδρέα. 

Αφού γυρίσαμε στο σχολείο πήραμε τις τσάντες και φύγαμε 

.Μας  αρέσουν οι εκπλήξεις!                                                                                                                          

Ι                                                          Ιουλία Βινιεράτου 

 

Τα νέα του σχολείου 

Την Παρασκευή η κυρία Γεωργίου μας έκανε έκπληξη, μας 

είπε ότι θα κάνουμε περίπατο όλο το σχολείο. Πήγαμε στον 

Άγιο Ανδρέα και  περάσαμε υπέροχα. Στην περιβαλλοντική  

ομάδα της κηπουρικής σκάψαμε τον κήπο ,  βάλαμε ρεβίθια 

και βγάλαμε μερικά χόρτα. Οι δασκάλες μας είναι η κυρία 

Παπαντωνίου και η κυρία Χριστοπούλου. Περνάμε υπέροχα.                                                                                          

                                                                           Κλεάνα Γκρόσι 
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Χριστουγεννιάτικα έθιμα της Λήμνου 

Από τις αρχές του Δεκέμβρη οι λημνιές νοικοκυρές ετοίμαζαν 

και καθάριζαν το σπιτικό τους. Ζύμωναν και το ψωμί για όλο 

το δωδεκαήμερο , πριν έρθουν οι καλικάντζαροι. 

Την περίοδο του δωδεκαημέρου την χαρακτήριζαν ως 
ιδιαίτερη και την πρόσεχαν πολύ. Φρόντιζαν η φωτιά στο τζάκι  
να είναι πάντα αναμμένη και να μη σβήνει ,για να κρατάει 
ζεστό το νεογέννητο Ιησού. 

Στο τζάκι φρόντιζαν να τοποθετήσουν ένα πολύ μεγάλο ξύλο 
που με επιμέλεια είχαν διαλέξει από το καλοκαίρι, για να 
κρατήσει 12 ημέρες. 

Αν στη φωτιά κατάφεραν να βάλουν ένα ξύλο από θηλυκό 
δένδρο(π.χ. αμυγδαλιά) και ένα από αρσενικό(π.χ. κέδρο) 
αυτό το θεωρούσαν πολύ καλό για την οικογένεια. 

Το να βρουν ξύλα στη Λήμνο, για να τα κάψουν στο τζάκι τα 
παλαιότερα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο. 
Έτσι, όταν κλάδευαν κάποιο δένδρο φύλαγαν τα ξύλα με 
ιδιαίτερη προσοχή για τις δύσκολες ημέρες του 
Δωδεκαημέρου. 

Τη στάχτη που μάζευαν όλες αυτές τις ημέρες την κρατούσαν 
και την παραμονή των Φώτων, τη σκόρπιζαν περιμετρικά του 
σπιτιού για προστασία από το κακό.Ενώ την υπόλοιπη στάχτη, 
την έριχναν στα χωράφια. 

Πίστευαν ότι η στάχτη του Δωδεκάμερου προστάτευε απ' τα 
ζιζάνια τ' αμπέλια αλλά και τα σπαρμένα χωράφια με σιτάρι. 

Θεωρούσαν επίσης ότι η στάχτη από τα ξύλα που για δώδεκα 
ημέρες είχε ζεστάνει τον Ιησού ήταν ευλογημένη και θα τους 
προστάτευε από κάθε κακό. 

Απόφευγαν κατά τη διάρκεια του δωδεκαήμερου να λουστούν 
γιατί τα νερά ήταν μολυσμένα από τους καλικάτζαρους και τ΄ 
άλλα ξωτικά. 

Λουζόντουσαν στις 5 Ιανουαρίου αφού τα ύδατα είχαν 
πρωτοαγιαστεί κι ο ιερέας είχε αγιάσει το σπίτι με τον 
αγιασμό. 

Πίστευαν πως ήταν πολύ κακό να αφήσουν ρούχα τους έξω τη 
νύχτα. Για το λόγο αυτό, πολύ πριν σκοτεινιάσει είχαν μαζέψει 
τα ρούχα και τα παπούτσια τους μέσα στο σπίτι. 

Απόφευγαν επίσης να γυρίζουν άσκοπα στην εξοχή και πολύ 
πριν σκοτεινιάσει είχαν επιστρέψει στο σπιτικό τους. 

Την παραμονή των Χριστουγέννων τα παιδιά σχημάτιζαν 
παρέες, άναβαν τα φαναράκια τους και πήγαιναν από γειτονιά 
σε γειτονιά κι από πόρτα σε πόρτα για να πουν τα 
χριστουγεννιάτικα κάλαντα. 

Ένα παιδί κρατούσε ένα καλάθι και μέσα εκεί οι νοικοκυρές 
άφηναν τα ασημώματα και τα κεράσματα[3]. 
Χριστούγεννα: Αξημέρωτα κτυπούσαν οι καμπάνες της 
εκκλησίας και όλοι πήγαιναν στη λειτουργία. Όταν 
επέστρεφαν στο σπίτι η νοικοκυρά τους φίλευε κοτόσουπα 
που είχε από βραδύς ετοιμάσει. 

26 Δεκεμβρίου:Το πρωί έσφαζαν το χοίρο σε ανάμνηση της 
σφαγής των νηπίων από τον Ηρώδη. 
Κάθε οικογένεια του χωριού είχε θρέψει για την ημέρα αυτή 
ένα τουλάχιστον «γουρτζέλ». 

Οι φωνές των χοίρων κατά την σφαγή, τους θύμιζαν τις φωνές 
των νεογέννητων παιδιών κατά τη σφαγή που διέταξε ο 
Ηρώδης.. 

Έσφαζαν λοιπόν οι άνδρες το χοίρο κατά παρέες, πρώτα του 
ενός στην συνέχεια του άλλου, οι γυναίκες τους τηγάνιζαν το 
συκώτι για τους φιλέψουν, μαζί με άφθονο κρασί. 

Το δέρμα του χοίρου το άπλωναν κοντά σε ένα δένδρο σιμά 
στο σπίτι για να τους προστατεύει. 

Πίστευαν ότι το δέρμα του χοίρου λειτουργούσε ως 
αλεξικέραυνο. 

Με το δέρμα αυτό τα παλαιότερα χρόνια έφτιαχναν τα 
τσερβούλια και τις λαγάρες. 

Μετά την σφαγή οι γυναίκες έπαιρναν το κεφάλι το ζεμάτιζαν, 
στη συνέχεια το ξύριζαν, το καθάριζαν πολύ καλά, το έπλεναν 
και το έβραζαν. 

Όταν είχε βράσει και ήταν έτοιμο το σερβίριζαν σε πιάτα μαζί 
με φέτες από λεμόνι, πιπέρι, σκόρδο και το άφηναν να 
κρυώσει και να πήξει και έτσι έφτιαχναν την πηχτή. 

Το βράδυ της ίδιας ημέρας έκαναν τις αποσορτές. 

«Αποσορτή» ή «αποσουρτή» ονόμαζαν ένα μέρος, το 
μπροστινό από την κοιλιά και το θώρακα του χοίρου, το οποίο 
μετά την σφαγή οι γυναίκες το έπαιρναν και το βράδυ 
μαζευόταν παρέες και το τηγάνιζαν. 

Από την ονομασία του κρέατος αποσορτή ονομάστηκαν κι 
αυτές οι συνάξεις «αποσορτές». 

Για να το διατηρήσουν το υπόλοιπο κρέας το έκαναν 
καβουρμά. 

Το έκοβαν σε πολύ μικρά κομματάκια, το τσιγάριζαν και στη 
συνέχεια το τοποθετούσαν σε ένα κιούπι ή σε ένα ντενεκέ και 
από πάνω έβαζαν το λίπος του και έτσι το διατηρούσαν για να 
περάσουν ολόκληρη την υπόλοιπη χρονιά. «τ'γάνσι καβουρμά 
μητ'λιγδα» δηλαδή τηγάνισε τον καβουρμά με λίπος χοιρινού, 
συνήθιζαν να λένε. 

Πηγή: kokkinovraxos.blogspot.gr 

 

 

                                     Χριστούγεννα στην Κέρκυρα 

Τα Χριστούγεννα στην Κέρκυρα είναι μαγευτικά. Η πόλη είναι 
στολισμένη με χιλιάδες μικρά φωτάκια και το εορταστικό 
πνεύμα είναι παντού. Τα Χριστούγεννα είναι μία από τις 
μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας και ο φαντασμαγορικός 
εορτασμός τους στην Κέρκυρα είναι στενά συνδεδεμένος με 
την Ορθόδοξη Παράδοση. 

Αν σκέφτεστε να επισκεφτείτε το νησί κατά την διάρκεια των 
Χριστουγέννων προτιμήστε καλύτερα να μείνετε στην πόλη 
της Κέρκυρας, η οποία παραμένει ζωντανή και ενδιαφέρουσα 
ακόμα και τους χειμερινούς μήνες. Εκεί θα βρείτε ότι 
χρειάζεστε για να περάσετε τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες 
διακοπές της ζωής σας! 

Ζήστε τα παραδοσιακά Χριστούγεννα των Κερκυραίων και 
απολαύστε την φιλόξενη τους διάθεση. Φάτε σε ένα από τα 
εξαιρετικά εστιατόρια της πόλης, πιείτε μία ζεστή σοκολάτα σε 
ένα από τα γραφικά καφενεδάκια στην Παλιά Πόλη ή ντυθείτε 
ζεστά και κάντε μία βόλτα στα Καντούνια και σίγουρα θα 
βρείτε το Χριστουγεννιάτικο Πνεύμα σας! 
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24η Δεκεμβρίου 

Τα μικρά παιδιά πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι για να 
τραγουδήσουν τα κάλαντα με τη συνοδεία των τριγώνων και 
μικρών τυμπάνων ώστε να δίνουν ρυθμό στο τραγούδι τους. 
Τα τραγούδια αυτά φαίνονται να έχουν τις ρίζες τους στην 
εποχή του Βυζαντίου. Την παραμονή των Χριστουγέννων, οι 
οικογένειες στην Κέρκυρα συνηθίζουν να τρώνε μέλι με 
καρύδια, αποξηραμένα σύκα καθώς και χριστόψωμο. Φυσικά, 
τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται να στολίζεται έλατο όπως 
γίνεται και στο εξωτερικό.  

25η Δεκεμβρίου 

Η ημέρα των Χριστουγέννων ξεκινάει για όλους τους 
Κερκυραίους και τους επισκέπτες του νησιού με την πρωινή 
λειτουργία στην εκκλησία. Μετά ακολουθεί γεύμα για όλη την 
οικογένεια με ψητή γαλοπούλα γεμιστή με κουκουνάρια, 
κάστανα και ρύζι. Επίσης προσφέρονται τα παραδοσιακά 
χριστουγεννιάτικα γλυκά, οι κουραμπιέδες και τα 
μελομακάρονα.  

1η Ιανουαρίου 

Την Πρωτοχρονιά γίνεται συνήθως η ανταλλαγή δώρων. 
Θεωρείται πως εκείνη την ημέρα ο Άγιος Βασίλης μοιράζει τα 
δώρα του σε όλα τα παιδιά, μπαίνοντας μέσα στα σπίτια από 
τις καμινάδες κατά την διάρκεια της νύχτας που εκείνα 
κοιμούνται, έχοντας έναν μεγάλο σάκο γεμάτο δώρα. Επίσης, 
εκείνη την ημέρα γίνεται και ο καθαρισμός και αγιασμός των 
υδάτων, που αγιάζεται στις εκκλησίες και οι πιστοί παίρνουν 
λίγο ώστε να έχουν τον αγιασμό του Αγίου Βασιλείου στο σπίτι 
τους.  

6η Ιανουαρίου 

Οι χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί τελειώνουν την ημέρα των 
Φώτων γνωστή και ως Θεοφάνεια. Αυτή την μεγάλη ημέρα για 
τους ορθόδοξους γίνεται ο καθαγιασμός των υδάτων που 
τελείται από τους ιερείς όλων των εκκλησιών που πετούν έναν 
σταυρό στη θάλασσα και οι νέοι της κάθε ενορίας πέφτουν 
στα νερά για να τον πιάσουν. Ο τυχερός που θα πιάσει τον 
σταυρό φέρεται να είναι ευλογημένος και τυχερός καθ' όλη 
την διάρκεια του νέου έτους. 

                                                   Σταυρούλα Σερεβέτα  

 Τα έθιμα των Χριστουγέννων στην Ελλάδα 

 

Το χριστόψωμο 

 

Το «ψωμί του Χριστού» ζυμώνεται την παραμονή των 

Χριστουγέννων με ιδιαίτερη ευλάβεια. Απαραίτητο στολίδι 

του είναι ο χαραγμένος σταυρός. 

 

Ανήμερα των Χριστουγέννων ο νοικοκύρης του σπιτιού 

παίρνει το χριστόψωμο, το σταυρώνει, το κόβει και το 

μοιράζει σε όλους όσοι παρευρίσκονται στο τραπέζι, σαν 

συμβολισμό της Θείας Κοινωνίας, όπου ο Χριστός έδωσε τον 

Άρτο σε όλη την ανθρώπινη οικογένειά του. 

  

Στην Κεφαλλονιά 

 

Όλη η οικογένεια συγκεντρώνεται στο σπίτι του πιο 

ηλικιωμένου μέλους της. Στο πάτωμα τοποθετούν τρία δαυλιά 

χιαστί και πάνω τους την «κουλούρα». 

 

Όλοι κάνουν έναν κύκλο γύρω ακουμπώντας ο καθένας με το 

δεξί του χέρι την κουλούρα. Ύστερα ο νοικοκύρης ψάλλει το 

«Η γέννησίς σου, Χριστέ ο Θεός ημών…», ρίχνει λάδι στα 

δαυλιά και τους βάζει φωτιά. Μετά κόβει την κουλούρα, τη 

μοιράζει και δειπνούν όλοι μαζί. 

  

Στην Κρήτη 

 

Το χριστόψωμο το παρασκευάζουν οι γυναίκες με ιδιαίτερη 

φροντίδα και υπομονή. Χρησιμοποιούν ακριβά υλικά, 

ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι, ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα, 

γαρίφαλα, και καθώς ζυμώνουν λένε: «Ο Χριστός γεννιέται, το 

φως ανεβαίνει, το προζύμι για να γένει». 

 

Όταν πλάσουν το ζυμάρι, παίρνουν τη μισή ζύμη και 

φτιάχνουν μια κουλούρα, ενώ με την υπόλοιπη φτιάχνουν ένα 

σταυρό με λωρίδες και τον τοποθετούν πάνω στο ψωμί. Στο 

κέντρο βάζουν ένα άσπαστο καρύδι και στην υπόλοιπη 

επιφάνεια σχεδιάζουν σχήματα με το μαχαίρι ή με το πιρούνι, 

όπως λουλούδια, φύλλα, καρπούς, πουλιά. 

 

Στη Σπάρτη 

 

Σε κάθε σπίτι δυο τρεις μέρες πριν ζυμώνουν καρβέλια ψωμί. 

Το ένα, που το τρώνε ανήμερα των Χριστουγέννων, είναι το 

ψωμί του Χριστού και το πλάθουν σε σχήμα σταυρού 

από ζύμη, ενώ τα υπόλοιπα τα κάνουν με αμύγδαλα και 

καρύδια. 

   

              Νίκος Γεωργακόπουλος 

 

 

 

Μαθήματα ζωής 

1. Ο μικρός Παύλος γεννήθηκε με φύσημα στην καρδιά , οι 

γιατροί είχαν πει στους γονείς του ότι δεν θα ζούσε για πολλά 

χρόνια. Ο Παύλος κατάφερε να ζήσει για πολλά χρόνια, έπαιζε 

με τα άλλα παιδιά και πάλι  αργότερα οι γιατροί του είπαν πως 

θα πέθαινε σε λίγα χρόνια. Όμως εκείνος κατάφερε να ζήσει 

μέχρι τα 67, οι γιατροί τον κοίταζαν σαν να έβλεπαν 

φάντασμα. Λίγο πριν πεθάνει είπε ‘‘Εγώ τα κατάφερα, τα 

παιδιά με προβλήματα δεν πρέπει να το βάζουν κάτω’’! 

 

2. Μια σκυλίτσα βρήκε σε μια σακούλα ένα νεογέννητο μωρό 

το πήρε και το παρέδωσε σε μια οικογένεια. Η οικογένεια το 
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μεγάλωσε σαν να ήταν δικό της. Τελικά οι σκύλοι έχουν 

μεγαλύτερη καρδιά από τους ανθρώπους.   

                                                   Ιουλία Βινιεράτου 

      

 

              Φωτογραφία             Ιβάν Ιβανόβ 

 

Supermoon 

 

To << Supermoon >> ή με τον τεχνικό όρο << συζυγία με το 

περίγειο>> συμβαίνει στη φάση μιας πανσελήνου η μιας νέας 

Σελήνης , όταν βρίσκεται στην πλησιέστερη προσέγγιση προς 

τη Γη , με αποτέλεσμα να φαίνεται στο μεγαλύτερο δυνατό 

μέγεθος. Η Σελήνη ακολουθεί μια ελλειπτική τροχιά και η 

απόσταση της από τον πλανήτη μας δεν είναι σταθερή. Το 

κοντινότερο σημείο της , περίγειο , και το πιο μακρινό , 

απόγειο , εμφανίζουν αυξομειώσεις  από μήνα σε μήνα. Στις 

14 Νοεμβρίου 2016 ήταν στην κοντινότερη απόσταση , κάτι 

που έχει να συμβεί από το 1948. Το επόμενο << supermoon >> 

θα είναι τον Νοέμβριο του 2034. Αλλά όσοι δεν το είδατε μην 

στεναχωριέστε ένα παρόμοιο γεγονός θα συμβεί και στις 14 

Δεκεμβρίου 2016. Αλλά το φεγγάρι δεν θα είναι τόσο φωτεινό. 

 

                                           Άρτεμη Σπυροπούλου – Σαμπαζιώτη   

                Βιβλιοπαρουσίαση  

    Τίτλος:  Νινέτ     Συγγραφέας: Ζωρζ  Σαρή    Εκδόσεις: 

Πατάκη 

Ήρωες: Νινέτ, Κόλιας, Έμμα, Σωκράτης, Ειρήνη, Ζωή, Όλια, 

Ζαν, Έλλη, κ. Κορνηλία, θεία Μαριάνθη, Πολ Ροζ κ.α.         

Είδος: Μυθιστόρημα 

                                                Περίληψη 

    Η Νινέτ γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη και αμέσως μετά 

τη γέννησή της, μαζί με τους γονείς της πηγαίνουν να ζήσουν 

στην Οδησσό της Ρωσίας.  Αργότερα οι συνθήκες αναγκάζουν 

την οικογένεια της Νινέτ να φύγει για την Αθήνα.  Η Νινέτ ήταν 

ατίθαση αλλά έγινε ιδιαίτερα εχθρική όταν γεννήθηκαν οι δυο 

της αδελφές, καθώς ένιωθε ξένη μέσα στην ίδια της την 

οικογένεια. 

                                             

                      Κριτική 

     Αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.  Διαβάζοντας 

το ταξιδεύεις σε μέρη που δεν έχεις δει ή ακούσει ποτέ.  

Γίνεσαι παρατηρητής των εξελίξεων της ιστορίας και μαθαίνεις 

πολλά χρήσιμα πράγματα για τη ιστορία της Ελλάδας αλλά και 

των άλλων χωρών. 

    Ειδικότερα ο αφηγητής, που είναι παντογνώστης, αφηγείται 

την ιστορία σε τριτοπρόσωπη αφήγηση.  Η ιστορία αυτή 

διαδραματίζεται μεταξύ 1911 -1923 και είναι μυθοπλασία.  

Περιέχει όμως και κάποια βιώματα της συγγραφέως.  Το ύφος 

της συγγραφέως είναι απλό, κατανοητό  και περιγραφικό.  Το 

λεξιλόγιο του βιβλίου είναι εμπλουτισμένο με πολλά επίθετα 

τα οποία κάνουν περιγραφικότερο το βιβλίο.  Σημαντικό είναι 

να αναφέρουμε ότι η συγγραφέας καταφέρνει να 

δημιουργήσει εικόνες και ήχους στον αναγνώστη με 

αποτέλεσμα η αφήγηση να γίνεται πιο ζωντανή. 

     Οι ήρωες του βιβλίου εκφράζουν τα συναισθήματα τους, ο 

καθένας με διαφορετικό τρόπο και ο χαρακτήρας τους 

εξελίσσεται μέσα από τα γεγονότα που συμβαίνουν και τις 

δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν.  Ακόμα το 

βιβλίο περιέχει πολλά νοήματα που αναφέρονται σε 

κοινωνικούς προβληματισμούς.  Το προτείνω ανεπιφύλακτα 

σε παιδιά άνω των 11 ετών. 

                                   Λίγα λόγια για τη συγγραφέα 

  Η Ζωρζ Σαρή γεννήθηκε το 1925 στην Αθήνα.  Η μητέρα της 

ήταν Γαλλίδα από τη Σενεγάλη της Αφρικής και ο πατέρας της 

από το Αϊβαλί της Μ. Ασίας.  Τα παιδικά της χρόνια τα πέρασε 

στην Ελλάδα, μεγαλώνοντας όμως έζησε αρκετά χρόνια στο 

εξωτερικό.  Ένα καλοκαίρι άρχισε να γράφει το πρώτο της 

μυθιστόρημα (ο θησαυρός της Βαγίας).  Από τότε αποφάσισε 

να αφιερωθεί στο γράψιμο.  Σήμερα το όνομά της έχει 

συνδεθεί με τη νεότερη λογοτεχνία του τόπου μας ενώ οι 

αφηγηματικές τεχνικές της και  η θεματολογία των έργων της 

έχουν σφραγίσει τη σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία.  

Πέθανε τον Ιούνιο του 2012  αλλά οι ήρωες των βιβλίων της 

θα ζουν αιώνια…                

                                   Ράνια Κρυστάλλη 

 

              Φωτογραφία             Ιβάν Ιβανόβ 
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                        Παρουσίαση ταινίας 

              

 

Ενώ επισκέπτονταν τη Γη, μια ομάδα εξωγήινων 
ανακαλύπτεται από μια ομάδα αστυνομικών. Εξαιτίας της 
γρήγορης απογείωσής τους, ένας από τους εξωγήινους μένει 
πίσω. Ο μικρός επισκέπτης βρίσκεται ολομόναχος σε έναν 
πολύ περίεργο πλανήτη. Ευτυχώς γι' αυτόν, γρήγορα βρίσκει 
ένα φίλο, τον 10χρονο Έλιοτ. Ενώ ο Ε.Τ. σταδιακά γνωρίζεται 
με τον αδερφό του Έλιοτ, Μάικλ, και την αδερφή του Γκέρτι η 
ομάδα δράσης ψάχνει μέρα και νύχτα τον πρώτο επισκέπτη 
από το Διάστημα. Η επιθυμία του Ε.Τ. να επιστρέψει σπίτι του 
είναι πολύ μεγάλη και αφού καταφέρει να επικοινωνήσει με 
τον Έλιοτ και τους άλλους, ο Ε.Τ. αρχίζει να κατασκευάζει μια 
αυτοσχέδια συσκευή ώστε να στείλει μήνυμα στους δικούς 
του και να έρθουν να τον πάρουν. Ο Ε.Τ. θα αρρωστήσει 
σοβαρά και εξαιτίας της ιδιαίτερης σύνδεσής του με τον Έλιοτ, 
το αγόρι υποφέρει κι αυτό. Η κατάσταση γίνεται ακόμα 
χειρότερη όταν η ομάδα δράσης καταφέρνει να εντοπίσει τον 
Ε.Τ. Θα τα καταφέρει ο Ε.Τ. να επιβιώσει  ή θα χειρoτερέψει? 

                                     Μαρία Αδαμοπούλου 

 

      Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

 ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ  
Ο Μανώλης Γλέζος (ή και Μανόλης Γλέζος, γεννημένος 

στην Απείρανθο Νάξου, στις 9 Σεπτεμβρίου 1922) 
είναι Έλληνας ήρωας της Εθνικής Αντίστασης, 

δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός της Αριστεράς. 
Μαζί με τον Απόστολο (Λάκη) Σάντα υπήρξαν οι 

πρωταγωνιστές μιας από τις πρώτες αντιστασιακές 
πράξεις στην κατεχόμενη Ελλάδα την περίοδο 

του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατεβάζοντας τη 
νύχτα της 30ής προς 31ης Μαΐου 1941 τη σημαία 

της Ναζιστικής Γερμανίας από τον ιστό του βράχου 
της Ακρόπολης, στην Αθήνα.  

            Ύστερα από πρωτοβουλία δυο συμμαθητών μας του 

Παναγιώτη Κόλλια και της Ζωής Πρίντεζη να συναντήσουν και 

να μιλήσουν με τον  κο Γλέζο, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε 

στην εφημερίδα μας απόσπασμα της συνέντευξης που τους 

έδωσε. 

«‘Έχω κάνει 12 χρόνια φυλακή συνολικά και 4 εξορία που δεν 

ήταν όπως η ορολογία και ο τύπος ήταν στο στρατόπεδο, δεν 

ήσουν  ελεύθερος. Η ασχολία μου πριν τον πόλεμο είναι πολύ 

περίεργη. Οι γονείς μου, περιθάλπονταν από πρακτικούς 

γιατρούς, δηλαδή ο παππούς μου ήταν στην Νάξο, ένας 

φημισμένος γιατρός και παρόλο που πέθανε 28 χρονών, 

βοσκός ήτανε, όταν πέθανε χτυπήσανε οι καμπάνες σε όλο το 

χωριό της Νάξου, για τον Δεζομανώλη τον γιατρό και θέλανε 

λοιπόν να με κάνουνε γιατρό και γι αυτό πήγα στο φαρμακείο 

του Μπακάκου και δούλευα φαρμακο-υπάλληλος  στο 

φαρμακείο.  Δούλευα στο εργαστήριο που φτιάχνονταν τα 

φάρμακα και όταν δεν πήγαινα σχολείο πήγαινα Σάββατο και 

Κυριακή, όλες τις γιορτές και όλα τα καλοκαίρια. Εγώ δεν 

γνώρισα καλοκαίρι, πήγαινα στο φαρμακείο και δούλευα. 

Δούλεψα 4 χρόνια στο φαρμακείο και όταν έβγαλα το 

γυμνάσιο, το οποίο ήταν γυμνάσιο  και λύκειο μαζί, πήγαμε 

στην ιατρική να ρωτήσουμε πόσα ήταν τα λεφτά και ήταν τόσα 

πολλά που δεν τα είχαμε για να τα δώσουμε για να γραφτώ. 

Και η πιο φτηνή σχολή ήτανε το οικονομικό πανεπιστήμιο η 

ΑΣΟ ΚΑΙ Ε, όπως την λέγαμε τότε και έτσι πήγα στην ΑΣΟ ΚΑΙ Ε, 

που ήταν και η πιο φτηνή, καθώς δεν είχαμε τα λεφτά για την 

ιατρική σχολή.  Είχα2 δραστηριότητες: μια στο φαρμακείο. Το 

φαρμακείο είχε 5 εξωτερικούς υπαλλήλους και 2 εσωτερικούς, 

ο ένας ήμουν εγώ και ο άλλος ένα άλλο παιδί. Οι εξωτερικοί 

υπάλληλοι λοιπόν, αργούσαν να γυρίσουν εκεί που τους 

στέλναμε, γιατί τους στέλναμε εκεί να κάνουν κάτι και 

αργούσανε ή γιατί πηγαίνανε κινηματογράφο και βλέπανε το 

μισό έργο, δεν το βλέπανε όλο και σε άλλη βόλτα πηγαίνανε 

και βλέπανε το άλλο μισό, ή πηγαίνανε στα σκοπευτήρια και 

κάνανε σκοποβολές. Ήταν γύρω από το φαρμακείο στην 

Ομόνοια, το φαρμακείο του Μπακάκου ήταν στην γωνία Αγίου 

Κωνσταντίνου και Ομόνοια. Λοιπόν, το ανακάλυψε ο 

Μπακάκος και έφτιαξε ένα βιβλίο που έπρεπε να γράφεις πότε 

ξεκινάς και πότε γυρίζεις, το όνομα σου, ποιος είσαι και να 

υπογράφεις και έγινε αναστάτωση στους πιτσιρίκους παρόλο 

που εγώ δεν βρισκόμουν σε αυτήν την κατάσταση. Οπότε, 

κάναμε μια συνεδρίαση εμείς οι 7 και αποφασίσαμε ποιο θα 

είναι το ωράριο, δεν βάζαμε το ίδιο ωράριο με αυτό που έλεγε 

αυτός. Διογκώσαμε λίγο το ωράριο, για να μπορεί να βλέπει 

τουλάχιστον 5 φορές το έργο. Η άλλη μου δουλειά ήταν η 

πολιτική που ήταν σοβαρότερη. Στο γυμνάσιο, ήτανε το πρώτο 

θρανίο στο οποίο καθότανε ο Απόστολος ο Σάντας και ο 

Αντώνης ο Μοσχοβάκης. Ο Αντώνης ο Μοσχοβάκης είναι ο 

πρώτος, που στα επαγγελματικά του έκανε τα περί 

κινηματογράφου. Είναι ο πρώτος που έγραψε βιβλία για τον 

κινηματογράφο κλπ. Στο πίσω θρανίο, καθότανε ο 

Ρεμουντάκης, ο οποίος μετά έγινε γιατρός και η αφεντιά μου. 

Εμείς οι τέσσερις, ήμασταν μια πολύ στενή παρέα. Μας 

θεωρούσαν πως ήμασταν οι καλύτεροι μαθητές και είχαμε 

αναπτύξει μια πολύ στενή φιλία. Αν θυμάμαι καλά στην 

Τετάρτη γυμνασίου, βασικά στην Πέμπτη, φέρανε ένα παιδί 

και το βάλανε ανάμεσα σε εμένα και τον Ρεμουντάκη. Τον 

ρωτάμε <<Από πού είσαι παιδί μου;>> και μας λέει <<Από τα 

Δωδεκάνησα>>, << Γιατί ήρθες εδώ;>> και απαντά <<Γιατί 

κατήργησαν στα Δωδεκάνησα τα γυμνάσια, τα λύκεια και εγώ 

με την δικαιολογία ότι έχω έναν συγγενή εδώ, είπα να 

σπουδάσω εδώ. Mας είπε πως τα Δωδεκάνησα ήταν γεμάτα 

από Ιταλούς. Τότε, πήραμε την πρωτοβουλία εμείς οι πέντε, 

γιατί τώρα είμαστε πέντε και αποφασίσαμε να 

ελευθερώσουμε τα Δωδεκάνησα! 

Μεγάλος σκοπός! Και κάναμε όρκο και τον υπογράψαμε με το 

αίμα μας. Πρακτικά σήμαινε, ο Λεύτερης, έδωσε σε εμάς ένα 

φίλο του στα Δωδεκάνησα και του γράφαμε γράμμα και 

επειδή περνούσε από λογοκρισία, προσπαθούσαμε και τους 

λέγαμε μην στεναχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. 

Προσπαθούσαμε να σπείρουμε την ελπίδα της λευτεριάς. Ο 

δικός μου ο φίλος λεγότανε Θολοενός και παρόλο που η 

οικογένεια του, είναι δεξιά ακόμα και σήμερα όταν πάω εκεί 

με πάνε πρώτα στο σπίτι τους και μετά όπου αλλού θέλω. Στην 

πορεία, μας λέει ότι είναι ο φασισμός του Μουσολίνι που τα 

κάνει όλα αυτά και μπήκαμε στην ιδέα τι είναι ο φασισμός.  Ο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1922
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC_(%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_1941-1944
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%A0%CE%A0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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φασισμός, είναι το ίδιο με την δικτατορία του Μεταξά και 

γίναμε, Πατριωτική και Αντιφασιστική Οργάνωση και αρχίζαμε 

και γράφαμε στους τοίχους συνθήματα εναντίον του Μεταξά , 

στο σχολείο ή οπουδήποτε αλλού. Ήμασταν πέντε και 

μπορούσαμε να φυλάμε τσίλιες. Όταν αργότερα, οι 

συμμαθητές μας μάθανε, ότι αυτά τα πέντε ήσυχα παιδάκια 

κάνανε αυτά τα πράγματα τρελαθήκανε. 

Μια μέρα μας, καλέσανε στο εσωτερικό προαύλιο του 

σχολείου (το σχολείο ήταν 4ο Γυμνάσιο Μέτονος) και 

βλέπουμε ένα σωρό βιβλία πεταμένα και ένας καθηγητής 

βγάζει ένα πύρινο λόγο εναντίον του κουμμουνισμού, πρώτη 

φορά τα ακούγαμε εμείς αυτά, και τελικά βάζει φωτιά στα 

βιβλία. Προλάβαμε και είδαμε τους τίτλους. Πήγα (εγώ είχα τη 

μάνα μου και τον πατριό μου που ήταν δάσκαλοι) διάβασα 

εγκυκλοπαίδειες τι είναι αυτός ο Μαρξ, ο Έγκελς ; Δεν ξέραμε 

πρώτη φορά το ακούγαμε. Διαβάσαμε τι υποστηρίζανε και 

από ότι είδαμε λέμε σωστά πράγματα λένε αυτοί και γίναμε 

από μόνοι μας κουμουνιστές. Χωρίς να μας κάνει κανένας. 

Ήμασταν λοιπόν πατριωτική αντιφασιστική οργάνωση έτσι μας 

βρήκε η κατοχή. Ενωμένους τους πέντε (5) σ' αυτή τη δουλειά. 

Είχαμε μια οργάνωση αυθύπαρκτη, αυτόνομη και 

αυτενεργούσα. Μια δική μας οργάνωση .Όχι, η κατοχή, ο 

πόλεμος μας βρήκε πανέτοιμους. Και επειδή παίρνανε τότε εις 

τον πόλεμο οι κληρωτοί δεν είναι όπως τώρα από τα δεκαοχτώ 

(18) ήταν από τα είκοσι ένα (21) πήγαμε στα στρατολογικά 

γραφεία και ζητήσαμε να πάμε στο μέτωπο μας είπανε ώσπου 

να σας εκπαιδεύσουμε θα χει τελειώσει ο πόλεμος είπαν οι 

καραβανάδες στο στρατολογικό γραφείο. Και τότε είπαμε ,σε 

συνεδρίες αποφασίσαμε, ότι όλοι οι φοιτητές να πάνε 

ανάλογα ο καθένας με το υπουργείο του, να πάνε να 

αντικαταστήσουνε δημοσίους υπαλλήλους που είχαν πάει στο 

μέτωπο για να αναπληρωθεί το κενό που δημιούργησε η 

επιστράτευση (δηλαδή η επιστράτευση δεν ήξερε τους δικούς 

της υπαλλήλους) και αυτή ήταν η πρώτη μας πράξη 

αντιστασιακή.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς πήρατε την απόφαση με το κύριο Λάκη Σάντα 

να κάνετε ένα τόσο τρομερό εγχείρημα, να πάτε στην 

Ακρόπολη να κατεβάσετε την γερμανική σημαία;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα στη πω αλλιώς, η μάνα μου ήταν δασκάλα και 

είχα και το ευτυχοδυστύχημα  να την έχω δασκάλα στην τρίτη 

και τετάρτη δημοτικού όπου γινότανε ο μεγάλος καβγάς μαζί 

της. Λοιπόν εγώ δεν δεχόμουν ότι μου λέγανε π.χ. μου έλεγε η 

μητέρα μου να μάθω τη προπαίδεια και της λέω γιατί να τη 

μάθω αφού ήταν γραμμένη πίσω από το τετράδιο .Δε την 

μαθαίνω! Και δεν την έμαθα και δεν την ξέρω μέχρι τώρα. 

Αλλά δεν της έλεγα ποτέ ψέματα!! Μας είχε μάθει και δεν 

ξέραμε τι πάει να πει ψέμα. Το βράδυ που γυρνάγαμε από την 

δουλειά της σημαίας (σας το είπα ανάποδα) και βλέπω τη 

μητέρα μου στο κατώφλι του σπιτιού με ένα κουβά. 

Τρελάθηκα πάω κοντά της και λέω <<Μάνα!!!>> πετάχτηκε 

πάνω με βουτάει και με πάει μέσα στο σπίτι στην κουζίνα να 

μην ακούνε οι άλλοι και λέει <<Πού ήσουν;;;>> οπότε ανοίγω 

το πουκάμισο μου και της δείχνω την  σημαία. Δεν μου λέει 

τίποτα μ' αγκαλιάζει με φιλάει και μου λέει πήγαινε να 

κοιμηθείς χωρίς να ρωτήσει τίποτα. Την επόμενη μέρα το πρωί 

ακούω την εξής κουβέντα, ρωτάει ο πατριός μου <<Πού ήταν ο 

μεγάλος σου γιος εχτές;>> , και του απαντάει η μάνα μου 

<<Ανέβα πάνω στη ταράτσα και κοίταξε την Ακρόπολη>>. 

Κατάλαβε... Ακόμα αναρωτιέμαι πώς τα κατάλαβε όλα....Μα 

καμία ερώτηση;; Δεν ρώτησε ας πούμε τι έγινε. Και η 

απάντηση η πρωινή τα λέει όλα... Σου το λέω για τη σημαία 

γιατί όλοι οι Έλληνες θεωρούσαν προσβολή πρώτον εναντίον 

του πολιτισμού μας να τη μολύνει η σβάστικα, ένα φασιστικό 

σύμβολο και δεύτερο ως σημείο υποταγής. Δεν νομίζω να 

χρειάζεται κάτι άλλο να πω. 

                                                                       Φραγκίσκος Πρίντεζης 

 

                                                         

                                        ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

 Η ιστορία του ποδοσφαίρου 

 

Η προέλευση του ποδοσφαίρου χάνεται στα βάθη του 

παρελθόντος. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα στο 

οποίο παίρνουν μέρος δύο ομάδες από 11 παίκτες η κάθε μια. 

Η ομάδα που θα βάλει τα περισσότερα γκολ κερδίζει , ενώ αν 

έχουν βάλει το ίδιο σκορ τερμάτων το παιχνίδι λήγει με 

ισοπαλία ή παρατείνεται η διάρκεια του αναλόγως με τους 

κανονισμούς. 

Οι δύο διαφορετικές ομάδες επιβάλλεται να φορούν 

διαφορετικά χρώματα εξοπλισμού , που διακρίνονται εύκολα 

μεταξύ τους, Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας διαρκεί 90 λεπτά 

και μοιράζεται σε δύο ημίχρονα από 45 λεπτά το καθένα. 

Σε μερικές περιπτώσεις όπου το παιχνίδι πρέπει οπωσδήποτε να 

βγει κάποιος νικητής , το παιχνίδι μπορεί να παραταθεί μετά το 

τέλος των 90 λεπτών παίζοντας έξτρα χρόνο που ονομάζεται 

παράταση. Αν πάλι δεν προκύψει νικητής , η κάθε ομάδα εκτελεί 

διαδοχικά πέναλτι.                                    Χρίστος Βάρδιας                                                          

<< Αφιέρωμα στον ποδοσφαιριστή Aubameyoung >> 

        Ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ είναι 

27χρονος διεθνής Γκαμπονέζος επιθετικός. Ξεκίνησε την καριέρα 

του το 2008 φορώντας τα χρώματα της Milan. Από εκεί 

παραχωρήθηκε στην Monaco και στην Saintetien. Το 2011 η  

Saintetien τον απέκτησε η Dortmund όπου αγωνίζεται  μέχρι 

σήμερα. Σε 105 εμφανίσεις στο Γερμανικό Πρωτάθλημα μετράει 

65 γκόλ.  

                                                                           Αλέξανδρος Βάρδιας 
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                                               Η ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Η πετοσφαίριση (κυπριακή διάλεκτος: πετόσφαιρα, αγγλικά: 

volleyball) είναι ένα ομαδικό ολυμπιακό άθλημα, το οποίο 

παίζεται από ανδρικές και γυναικείες ομάδες των έξι παικτών. 

Επινοήθηκε το 1895 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

εντάχθηκε το 1964 στο Τόκιο. Στην Ελλάδα εποπτεύεται από 

την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ). Η 

πετοσφαίριση επινοήθηκε το 1895 από τον Αμερικανό 

καθηγητή Γουίλιαμ Μόργκαν, που εργαζόταν στο παράρτημα 

της ΧΑΝ (YMCA) του Χόουλιοκ, στην πολιτεία Μασαχουσέτη 

των ΗΠΑ. Προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα ομαδικό 

παιχνίδι κλειστού χώρου, χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμών, 

επινόησε το βόλεϊ. Αρχικά ονόμασε το παιχνίδι "μιντονέτ". Το 

όνομα βόλεϊ δόθηκε λίγο αργότερα, έπειτα από έναν αγώνα 

επίδειξης, μάλλον από τον Άλφρεντ Χάλστιντ. 

 

Το νέο άθλημα διαδόθηκε πολύ γρήγορα, κυρίως μέσω των 

παραρτημάτων της Χ.Α.Ν. στις πολιτείες των ΗΠΑ και σε όλο 

τον κόσμο. Στην Ευρώπη μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια του 

Α΄ παγκοσμίου πολέμου από τους Αμερικανούς στρατιώτες. 

 

Αρχικά παιζόταν με διάφορες μπάλες. Το 1900 

κατασκευάστηκε η πρώτη ειδική μπάλα βόλεϊ. Το 1947 

ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Fédération 

Internationale de Volleyball ή FIVB) στο Παρίσι, η οποία 

διαμόρφωσε ενιαίους διεθνείς κανονισμούς. Το 1963 

ιδρύθηκε και Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πετοσφαίρισης 

(Confédération Européenne de Volleyball ή CEV). Το 1964 

αποτέλεσε σημαντική χρονιά για το βόλεϊ, αφού εντάχθηκε 

στο πρόγραμμα της Ολυμπιάδας του Τόκιο, τόσο για τους 

άνδρες όσο και για τις γυναίκες.Στην Ελλάδα  εισήχθη το 1922 

από τον Πανιώνιο και τη ΧΑΝΘ. Πρώτος διδάξας το  στην 

Ελλάδα θεωρείται ο γυμναστής Λευκαδίτης του Π.Γ.Σ. Στη 

συνέχεια διαδόθηκε και σε άλλους συλλόγους με αποτέλεσμα 

να προκηρυχτούν τα πρώτα πρωταθλήματα 1924-1926 με 

πρωταθλητή τον Πανιώνιο το 1924και  τον Π.Γ.Π το 1925 . 

 Διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 

Το γήπεδο του βόλεϊ έχει σχήμα ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο με διαστάσεις: 9x18 μ. Πρέπει να 

περιβάλλεται από την ελεύθερη ζώνη, η οποία στις μεγάλες 

διοργανώσεις απέχει 7 ως 9 μέτρα από τις τελικές γραμμές και 

3 ως 5 μ. από τις πλευρικές. Συνήθως το γήπεδο του βόλεϊ 

είναι σε κλειστό χώρο αλλά μπορεί να διεξαχθεί και σε 

ανοιχτό, κυρίως σε διοργανώσεις μικρού επιπέδου (σχολικές 

κλπ).Το ορθογώνιο γήπεδο διαιρείται σε δύο ίσα τετράγωνα 

μέρη (9x9 μ.) από ΠΕτην κεντρική γραμμή, πάνω από την 

οποία τοποθετείται κάθετα ένα τεντωμένο δίχτυ (φιλέ) ύψους 

2,43 μ. για τους άνδρες και 2,24 μ. για τις γυναίκες. Σε κάθε 

ένα από τα δύο μέρη του γηπέδου, και σε απόσταση 3 μ. από 

την κεντρική γραμμή, υπάρχει η επιθετική γραμμή, που 

χωρίζει το κάθε μέρος σε δύο ζώνες: την επιθετική ή 

μπροστινή ζώνη (3x9 μ.) και την αμυντική ή πίσω ζώνη (6x9 

μ.). Το δίχτυ βρίσκεται πάνω από την κεντρική γραμμή, έχει 

μήκος 9,5 μ., πλάτος 1μ. και ύψος 2,43 για τους άνδρες και 

2,24 για τις γυναίκες. Η μπάλα είναι κατασκευασμένη από 

μαλακό πλαστικό ή δέρμα. Μετά το 1996 η μπάλα είναι 

πολύχρωμη για χάρη της θεαματικότητας και αποτελείται από 

12 ομοιόμορφα κομμάτια, σε συνδυασμό τριών χρωμάτων 

(κίτρινο, άσπρο, μπλε). Έχει περιφέρεια 65-67 εκ. και βάρος 

260-280 γραμ.Το 2009 όμως αλλάζει. Παραμένουν το μπλε και 

το κίτρινο(το άσπρο φεύγει) και η κατανομή τους αλλάζει 

μπάλα τώρα έχει πολύ περισσότερους πόρους με αποτέλεσμα 

να είναι πολύ πιο μαλακή από την προηγούμενη.                        

                                                                                  Άγγελος Μπάμπη      

 

 

Ρίο 2016 : θρίαμβος της Βραζιλίας στο τελικό βόλεϊ με την 

Ιταλία νίκη 3-0 και χρυσό μετάλλιο. 

Μετά το ποδόσφαιρο το βόλεϊ  έβγαλε ασπροπρόσωπη την 

Βραζιλία στα ομαδικά αθλήματα με τους άνδρες να κατακτούν 

το χρυσό μετάλλιο , επικρατώντας στον τελικό της Ιταλίας ε ‘’ 

Καθαρό σκορ ‘’ , 3-0 σετ. Στην 3η θέση οι ΗΠΑ.Η Ιταλία 

αντικαταστάθηκε όσο μπορούσε στους διοργανωτές και 

πάλεψε και τα τρία σετ μέχρι τέλους , πάντα όμως στις 

λεπτομέρειες αυτά κατέληγαν στην Βραζιλία. 25-22 , 28-26 , 

26-24 το σκορ στα τρία νικηφόρα σετ των Βραζιλιάνων που 

πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους χιλιάδες φιλάθλους , που 

γέμισαν το κλειστό.Στην 3η θέση ανέβηκαν οι ΗΠΑ , που 

επικράτησαν, τα ξημερώματα της Κυριακής,  της Ρωσίας με 3-2 

σετ.                      Αλεξάνδρα  Βοροτιλίνα            

                                 ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

Μελομακάρονα 
• Για το σιρόπι

• 500 ml νερό

• 800 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

• 150 γρ. μέλι

• 3 στικ κανέλας

• 3 ολόκληρα γαρύφαλλα

• 1 πορτοκάλι κομμένο στη μέση

• Υλικά - μείγμα 1

• 400 ml χυμό πορτοκαλιού

• 400 ml σπορέλαιο

• 180 ml ελαιόλαδο

• 50 γρ. ζάχαρη άχνη

• 1/2 κ.γ. γαρύφαλλο

• 2-3 κ.γ. κανέλα

• 1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο

• 1 κ.γ σόδα

• 2 πορτοκάλια ξύσμα

• Υλικά - μείγμα 2

• 1 κιλό αλεύρι γ.ο.χ.

• 200 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

• Για το σιρόπι

• Βάζουμε τα υλικά για το σιρόπι, εκτός απο το μέλι, να βράσουν.

• Σημειώστε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε το σιρόπι 3 - 4 ώρες πριν αρχίσουμε 
να φτιάχνουμε τα μελομακάρονα για να προλάβει να έχει κρυώσει όταν 
βγουν τα μελομακάρονά μας από το φούρνο.

• Μόλις το σιρόπι πάρει μια βράση αποσύρουμε από την φωτιά και 
προσθέτουμε το μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει.

• Για τα μελομακάρονα

• Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190 βαθμούς.

• Βάζουμε στη συνέχεια όλα τα υλικά του μείγματος 1 σε ένα μεγάλο μπολ 
και τα ανακατεύουμε με ένα καλό σύρμα.

• Σε ένα δεύτερο μπολ ανακατεύουμε τα υλικά του μείγματος 2. 

• Προσθέτουμε το μείγμα με τα υγρά συστατικά στο μείγμα με τα στερεά και 
ανακατεύουμε πολύ απαλά με τα χέρια, για πολύ λίγο (το πολύ για 10 
δευτερόλεπτα) για να μην κόψει το μείγμα.

• Πλάθουμε τα μελομακάρονα σε ομοιόμορφο σχήμα (3-4 εκ. διάμετρο, 30 
γρ. το κάθε ένα) και ψήνουμε για περίπου 20 - 25 λεπτά μέχρι να γίνουν 
τραγανά και να πάρουν ωραίο χρώμα. 

• Μόλις είναι έτοιμα, ρίχνουμε τα καυτά μελομακάρονα στο κρύο σιρόπι και 
αφήνουμε για 10-15 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια τα σουρώνουμε και τα 
πασπαλίζουμε με μέλι και καρύδια. 
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Μωσαϊκό με Κάστανο
• 100 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα 65% ψιλοκομμένη

• 20 γρ. γάλα

• 100 γρ. βούτυρο σε κύβους

• 50 ml αμαρέτο

• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

• 400 γρ. πουρές κάστανο (έτοιμο)

• 100 γρ άχνη ζάχαρη

• ¼ κ.γ. κανέλα

• ¼ κ.γ. τζίντζερ

• 50 γρ. φυστίκι Αιγίνης ψιλοκομμένα

• Ξύσμα απο 1 πορτοκάλι

• 100 γρ. λευκή σοκολάτα ψιλοκομμένη

• Για το γλάσο

• 1 κ.γ. κρέμα γάλακτος

• 100 γρ σοκολάτα κουβερτούρα 65%

• 25 γρ βούτυρο

• άχνη για την διακόσμηση

• Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε την κουβερτούρα 65%, το γάλα, το 
βούτυρο και αφού το σκεπάσουμε με μια μεμβράνη 
τοποθετούμε στα μικροκύματα στα 700 Watt για 1 ½ - 2 λεπτά.

• Όταν λιώσει το μείγμα προσθέτουμε το αμαρέτο, τη βανίλια, τον 
πουρέ και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθεί με ένα σύρμα.

• Στη συνέχεια προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, εκτός της 
λευκής σοκολάτας την οποία βάζουμε τελευταία στιγμή, για να 
μην μας λιώσει, και ανακατεύουμε καλά.

• Σε μια φόρμα 20x10 εκατοστά στην οποία έχουμε στρώσει 
μεμβράνη, αδειάζουμε το μείγμα.

• Βάζουμε στο ψυγείο για 24 ώρες.

• Όταν παγώσει καλά ξεφορμάρουμε.

• Για το Γλάσο

• Σε ένα μπολάκι βάζουμε την κρέμα, τη σοκολάτα και το βούτυρο 
για 1 λεπτό στα 700 Watt στα μικροκύματα να λιώσει.

• Περιχύνουμε τη λιωμένη σοκολάτα στο κορμό και ξαναβάζουμε 
για 5-10 λεπτά στο ψυγείο για να παγώσει.

• Σερβίρουμε με λευκή σοκολάτα προαιρετικά.

 

 

        Ιβάν Ιβανόβ 

 

 

--ΤΟΥΡΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣ-- 

 Υλικά: 

  1 ΝΟΥΝΟΥ LIGHT μεγάλο με μισή ποσότητα νερού 

  5 κουταλιές cornflour (75γρ.) 

  4 κουταλιές ζάχαρη (95γρ.) 

  1 κουβερτούρα ή 3 κουταλιές κακάο (50γρ.) 

  1 250γρ.Βιταμ 

  1,5 πακέτο μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 

    

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ μείγμα Α': 

 

  Διαλύουμε το cornflour στο γάλα το κακάο και  

  την ζάχαρη, και τα βάζουμε σε σιγανή φωτιά 

  μέχρι να πήξει. Το ανακατεύουμε  συνέχεια για  

  να μην κολλήσει. Μόλις πήξει η κρέμα βγάζουμε 

  από την φωτιά και ρίχνουμε αμέσως το Βιτάμ 

  το ανακατεύουμε να ομογενοποιηθεί. Σπάμε τα 

  μπισκότα στα τέσσερα και τα βάζουμε μέσα. 

  Στρώνουμε την κρέμα σε μία φόρμα και την  

  βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσει. Όταν κρυώσει, 

  στρώνουμε το 2ο μείγμα  

  

 

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ μείγμα Β': 

 

  Χτυπάω ένα μόρφατ παγωμένο με ένα ζαχαρούχο  

  γάλα μια κουταλιά σούπας Κονιάκ και αν θέλω 

  προσθέτω κακάο η κουβερτούρα λιωμένη. Όταν  

  σφίξει ρίχνουμε το τελευταίο μείγμα η 2η στρώση 

 

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ μείγμα Γ':  Λιώνουμε 125γρ. κουβερτούρα με 80γρ. 

ΝΟΥΝΟΥ και  

  το ρίχνουμε επάνω                                       Καλή Όρεξη! 

 

      Φραγκίσκος      Πρίντεζης  

 Μπισκότα με γέμιση μαρμελάδας 

Υλικά (για 12 μπισκότα): 

1 1/4 κούπας βούτυρο 

2/3 κούπας ζάχαρη 

1 1/2 κούπα αμυγδαλόψιχα 

2 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

1/4 κουταλάκι γλυκού κανέλα 

6 κουταλιές σούπας μαρμελάδα της αρεσκείας σου 

άχνη ζάχαρη (για γαρνίρισμα) 

Εκτέλεση: 

Ανέμιξε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να μαλακώσουν και να 
γίνουν σαν κρέμα. 

Πρόσθεσε την αμυγδαλόψιχα, την κανέλα και το αλεύρι. 

Κάλυψε το μείγμα και βάλε το στο ψυγείο για 1 ώρα 

τουλάχιστον. 

Αλεύρωσε την επιφάνεια της κουζίνας σου και άνοιξε τη ζύμη 

κάνοντας την μισό εκατοστό σε πάχος. Κόψε 24 κυκλικά 

κομμάτια χρησιμοποιώντας ένα πιατάκι ή τα ειδικά για τη 

ζύμη κοφτάκια. Έπειτα, κόψε το κέντρο του κύκλου 
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χρησιμοποιώντας ένα κοφτάκι σε σχήμα αστεριού. 

Τοποθέτησε τα σε λαδόκολλα στο ταψί αφήνοντας κενό 

ανάμεσα τους. 

Ψήσε τα μπισκότα για 10-12 λεπτά, μέχρι να πάρουν ένα 

ωραίο χρυσαφί χρώμα, στους 160°C. 

Τοποθέτησε τα σε μια σχάρα μέχρι να κρυώσουν. 

Βάλε ένα λεπτό στρώμα μαρμελάδας στα μπισκότα, κάνε τα 

σαντουιτσάκια και πασπάλισε από πάνω άχνη ζάχαρη.                                                                                                    

Μαρία Αδαμοπούλου 

 

TOP 10 

10 Γλώσσες που θα δυσκολευτεί να μάθει ένας 
Αγγλόφωνος. 

10. Φινλανδικά 

9. Μογγολικά 

8. Ταϋλανδέζικα 

7. Ουγγρικά 

6. Μανταρινικά 

5. Γεωργιανά 

4. Πολωνικά 

3. Αραβικά 

2. Κορεάτικα 

1. Ιαπωνέζικα 

 

Τζούντα – Εμμανουέλ Μενσάχ 

Ανέκδοτα 

 

1.Στο μάθημα της Χημείας: 

- Θα μας πεις παιδί μου τι είναι το θειικό οξύ;  

- Μα... μάλιστα κύριε. Χμμμ... το ξέρω... εδώ το έχω 

στην άκρη της γλώσσας μου...  

- Φτυ....φτύστο παιδί μου γρήγορα, θα 

δηλητηριαστείς...!! 

 

2. Μια ηλικιωμένη κυρία αποφάσισε να πληρώσει έναν 

καλό ζωγράφο να της φτιάξει το πορτρέτο της. Και του 

λέει:  

«Ζωγράφισε και μερικά σκουλαρίκια με διαμάντια, ένα 

περιδέραιο με διαμάντια, βραχιόλια με σμαράγδια, 

ρουμπίνια καρφίτσες, και ένα χρυσό ρολόι Ρόλεξ».  

«Μα αφού δεν φοράς τίποτα από όλα αυτά γιατί να το 

κάνω αυτό;» είπε ο ζωγράφος.  

«Το ξέρω,» είπε η γυναίκα. «Σε περίπτωση όμως που 

εγώ πεθάνω πριν τον άντρα μου, και είμαι σίγουρη ότι 

θα ξαναπαντρευτεί, θέλω η καινούργια γυναίκα του να 

κάνει άνω-κάτω το σπίτι ψάχνοντας για αυτά τα 

χρυσαφικά και να του κάνει την ζωή μαρτύριο»                                                                                                                             

Νίκος Γεωργακόπουλος 

 

3. Ένας στρατιώτης που θέλει να απολυθεί , παριστάνει 

τον τυφλό. Ο γιατρός τον ρωτάει: 

- Το βλέπεις αυτό το Α; 

- Ποιο Α; 

- Αυτό που είναι γραμμένο στον πίνακα. 

- Σε ποιον πίνακα; 

- Σ’ αυτόν που είναι απέναντι , στον τοίχο; 

- Σε ποιον τοίχο; 

Ο γιατρός συμφώνησε πως είναι τυφλός και έτσι 

απολύθηκε. Το άλλο βράδυ συναντιέται με τον γιατρό 

στον κινηματογράφο. Τότε ο στρατιώτης από φόβο , 

μήπως γίνει αντιληπτός , γυρίζει στον γιατρό και του 

λέει: 

- Με συγχωρείτε κυρία , εδώ είναι η στάση λεωφορείων 

για Σούρμενα; 

 

4.Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από τον δάσκαλο 

τους. Ο Μπόμπος βγαίνει απο την αίθουσα και λέει 

στον Τοτό: 

- Η πρώτη απάντηση είναι 1821 , η δεύτερη είναι 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε 

ερευνάται ακόμα. 

Μπαίνει στην αίθουσα ο Τοτός και τον ρωτά ο 

δάσκαλος: 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy7_ae0NPQAhVJXiwKHW4mBxEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fgreece.fage%2Fsyntagi%2Ftaylandezika-noodles-me-flair-cottage-cheese&usg=AFQjCNHv94NXqNyhrFaZhcIMywALmtzf0g&sig2=_nh-KciQhfqCdqMPbv9Xxw&bvm=bv.139782543,d.bGg
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- Πότε γεννήθηκες; 

- Το 1821! 

- Πως σε λένε; 

- Θεόδωρο Κολοκοτρώνη! 

- Μα καλά τι λες , τρελάθηκες; 

- Δεν ξέρουμε ερευνάται ακόμα. 

             Βίκτωρ Μίκα 

5.Ο Τοτός αργεί να πάει στο σχολείο. ‘Όταν πηγαίνει 

του λέει η δασκάλα : 

- Τοτέ για άργησες; 

- Ένας κύριος έχασε 50 $. 

- Και τον βοηθούσες να τα βρεί; 

- Όχι , τα πατούσα μέχρι να φύγει. 

 

 

6.- Έχεις 3 σουβλάκια και κάποιος σου παίρνει το 1 

πόσα έχεις; 

- Πάλι 3 

Έχεις 3 σουβλάκια και κάποιος σου παίρνει το 1 πόσα 

έχεις; 

- Πάλι 3 

- Πες ότι στο παίρνει με το ζόρι πόσα έχεις; 

- 3 σουβλάκια και ένα πτώμα. 

 

Ναταλία Κιόρρι 

 

ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΚΑΙ ΓΡΊΦΟΙ 

1. Άδειο είναι βαρύ 

Όταν είναι άδειο είναι βαρύ όταν γεμίσει όμως γίνετε 

ελαφρύ! Τι είναι;   Μπαλόνι ! 

2. Δουλεύει σαν τη μύτη 

Ξεκινάει: από ρ και τελειώνει σε: ας. Είναι συνήθως 

πάνω από τα μάτια αλλά δουλεύει σαν τη μύτη. Τι 

είναι;                                                Απορροφητήρας ! 

3. Περιέχει γυναικείο όνομα  

Περιέχει γυναικείο όνομα, τη διαβάζουμε, αλλά όταν 

θέλουμε να φάμε, τη φωνάζουμε. Ποιά είναι;                                                                            

Η εφημερίδα (Έφη – μερίδα) 

 

 

 

                                  Νίκος Γεωργακόπουλος 

                            Γελάμε με τον Αρκά                                                

 

 

                                          Αλέξανδρος Χριστοφόρου 
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ΠΟΙΉΜΑΤΑ 

Από τις ασκήσεις δημιουργικής γραφής στη 
λογοτεχνία. Μετά  την Ερωφίλη……. 

Α )Ήσουν μια όμορφη γνωριμία στη ζωή μου. 

Ήσουν από τις μεγαλύτερες αγάπες που είχα. 

Ήσουν μια εμμονή στις σκέψεις μου. 

Ήσουν ένα όνειρο προς το κοντινό μου μέλλον. 

Ήσουν ένας πόνος στην καρδιά μου. 

Ήσουν ένα κίνητρο να πω σ’ αγαπώ.Ήσουν μια 
έννοια και ένα ενδιαφέρον.Ήσουν μια αιτία να 

χαμογελάσω. 

Ήσουν μια στεναχώρια που έκρυβα μέσα μου. 

Ήσουν από τους σημαντικότερους ανθρώπους για 
μένα. 

Ήσουν η εκτίμηση και ο σεβασμός. 

Ήσουν ένα κομμάτι της ζωής μου που δεν 
μετανιώνω. 

Ίσως η ζωή μου να άλλαξε. 

Όμως Σ’ αγάπησα , Σ’ αγαπώ και θα Σ’ αγαπώ. 

Αυτό όμως δεν θα αλλάξει ότι και να γίνει..... 

Β)Αγάπα κι ας μην σου βγει σε καλό.... Άσε με να σου 
δείξω πως είναι να ζεις.... Βαρέθηκα να ακούω πως 
φοβάσαι.... Δεν καταλαβαίνεις πως έτσι μ’ απαρνιέσαι; 
Ακόμα κι αν δεν μ’ αγαπάς πρέπει να καταλάβεις... Πως 
αξίζεις κάτι παραπάνω από μια μίζερη και άξια ζωή.... 
Δεν με πειράζει αν δεν είμαι κομμάτι της ζωής σου... 
Αρκεί όταν φτάσει η στιγμή που ο χρόνος... δεν θα είναι 
πια ο φίλος σου....Να κοιτάξεις πίσω σου.. Και να 
αντικρίσεις  μια ζωή.... Που θα κάνει την ψυχή σου να 
χαμογελάσει. 

Μόνο αυτό ζητάω από σένα. Σ’ αγαπάω.                                         
Mαρσέλα Μεμίκος 

 

 

 

 

 
Συντακτική επιτροπή: Αρχισυντάκτης:Νίκος Γεωργακόπουλος. 

Συντάκτες: Ράνια Κρυστάλλη, Σταυρούλα Σερεβέτα, 

Αλέξανδρος Βάρδιας, Χρίστος Βάρδιας, Τζούντα Μενσάχ, 

Μαρσέλα Μεμίκος, Ιουλία Βινιεράτου, Κλεάνα Γκρόσι, 

Φραγκίσκος Πρίντεζης, Αλέξανδρος Χριστοφόρου,Άγγελος 

Μπάμπη, Αλεξάνδρα Βοροτίλινα, Μαρία Αδαμοπούλου, Ιβάν 

Ιβανόβ , Άρτεμη Σπυροπούλου – Σαμπαζιώτη, Βίκτωρ Μίκα, 

Ναταλία Κιόρρι. 

Υπεύθυνες καθηγήτριες:Κων/να Γεωργίου, Κυριακή 

Θεοχαροπούλου, Διονυσία Χρονοπούλου.   
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